
STADGAR FÖR FASTIGHETSSTIFTELSEN FÖR SVENSKA 

KULTURFONDEN SR 

 

1 § Stiftelsens namn och hemort 

Stiftelsens namn är Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr och dess hemort är 

Helsingfors. 

2 § Ändamål 

Stiftelsens syfte är att främja utbildning och kultur på svenska i Finland och att göra 

kulturpolitiska investeringar för främjandet av den svenska undervisningen och andra 

allmänna samhälleliga och kulturella uppgifter på svenska i Finland. 

3 § Hur ändamålet uppfylls 

Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att äga och besitta fastigheter och aktielägenheter 

som upplåts för undervisnings-, samhälleliga eller kulturella ändamål samt genom direkta 

eller indirekta investeringar i svenskspråkig undervisnings-, kultur- eller samhällelig 

verksamhet. Stiftelsen kan också ge bidrag till och bedriva informationsverksamhet om 

undervisning och kultur på svenska i Finland.  

Stiftelsen kan överlåta och även donera egendom till aktörer som verkar inom utbildning och 

kultur på svenska i Finland.  

4 § Stiftelsekapital 

25 000 euro har överlämnats till stiftelsen som stiftelsekapital. Stiftelsens medelsförvaltning 

ska vara planmässig och placeras såsom stiftelselagen förutsätter. 

Stiftelsen har rätt att årligen motta medel av Svenska kulturfonden inom Svenska 
litteratursällskapet i Finland rf för bestridande av direkta kostnader för verksamheten och 
upprätthållandet av kansli och erforderlig personal för verksamheten. 
 
Stiftelsen skall om möjligt undvika att under ett och samma kalenderår ta emot donationer 
och testamenten, utöver vad som behövs för upprätthållandet av verksamheten, utan 
eventuella testamenten och donationer till förmån för stiftelsen skall hänvisas till att förkovra 
kapitalet i Svenska kulturfonden inom Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Ifall stiftelsen 
tillfaller förmögenhet genom testamente eller donation, skall styrelsen om möjligt med 
beaktande av ovanstående begränsning gällande erforderligt verksamhetskapital, överföra 
ifrågavarande förmögenhet till Svenska kulturfonden inom Svenska litteratursällskapet i 
Finland rf. Ändringar till detta kan göras efter att utlåtande inhämtats av Svenska 
litteratursällskapet i Finland rf.  
 
5 § Styrelsen 

Styrelsen sköter förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verksamhet 
organiseras på ett ändamålsenligt sätt för fullgörandet av ändamålet. Styrelsen svarar för att 
tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt.  
 
Styrelsen har en (1) ordförande och fyra (4) andra medlemmar som utses för två (2) år i taget. 
Styrelsen utser inom sig en viceordförande för ett år i sänder vid varje mandatperiods första 
möte.  
 
Partistyrelsen för Svenska folkpartiet i Finland rp utser och kan avsätta styrelsens ordförande 
och övriga medlemmar. 



 
Styrelsens medlemmar ska vara väl förtrogna med samhälls- och utbildningsfrågor samt 
kultur- och svenskt organisationsliv och ha god kännedom om de olika svenska regionerna 
inom Finland.  
 
Mandatperioden löper årligen från den 1 augusti till den 31 juli. 
 
Ifall Svenska folkpartiet i Finland r.p. inte utsett styrelseordförande och styrelsemedlemmar 

för nästa mandatperiod senast inom april månad, väljer sittande styrelse 

styrelsemedlemmarna.  

6 § Styrelsemöte 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse 

av viceordföranden. Styrelsen ska också sammankallas om en styrelsemedlem kräver det.  

Kallelse till styrelsemöte skall ske skriftligen på ett bevisligt sätt till varje medlem minst fem 

(5) dagar före mötet. Övriga meddelanden till styrelsemedlemmarna skall lämnas på samma 

sätt. 

Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) medlemmar är närvarande, men ifall endast tre (3) 

medlemmar är närvarande krävs enhällighet för besluten. Annars fattas beslut med enkel 

majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, men i andra frågor gäller den mening 

som biträds av mötesordföranden. 

Vid styrelsemötena förs beslutsprotokoll, som undertecknas av de närvarande. 

Verkställande direktör vid Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden har närvaro- och 
yttranderätt vid styrelsens möten.  
 
Styrelsen kan delegera ärenden som inte direkt enligt stiftelselagen ankommer på styrelsen 
till stiftelsens personal.  
 

7 § Arvoden till styrelsemedlemmarna 

Till styrelsemedlemmarna får betalas skäligt mötesarvode och skäligt arvode för annat arbete 

som de har utfört för stiftelsen. 

Styrelsen kan vid behov utse funktionärer och fastställa eventuella skäliga arvoden för dessa. 

 
8 § Tecknande av stiftelsens namn  

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och en styrelsemedlem tillsammans. 

Styrelsen kan ge en namngiven person rätt att teckna stiftelsens namn ensam eller 

tillsammans med en annan namngiven person  

 
9 § Räkenskapsperiod och revision  

Stiftelsens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.  

Styrelsen väljer ett CGR-samfund till revisor för att granska bokföringen och förvaltningen 

för innevarande år vid ett av höstens styrelsemöten. 

Räkenskaperna och styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år skall överlämnas till 
revisorn under april månad. Revisorn skall avge sin berättelse senast inom maj månad. Om 



revisionsberättelsen ger anledning till det ska styrelsen så fort som möjligt sammanträda för 
att besluta om de åtgärder som revisionen föranleder.  
 
 
10 § Årsredovisningar och anmälningar till Patent- och registerstyrelsen  

Stiftelsen skall inom sex (6) månader från räkenskapsperiodens utgång lämna in till Patent- 

och registerstyrelsen styrkta kopior av resultat- och balansräkningen och bilagorna, av 

specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna.  

 
När en styrelsemedlem eller namntecknare byts ut, skall stiftelsen genast göra anmälan om 
detta till Patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.  
 
11 § Ändring av stadgarna 

Stiftelsens stadgar kan ändras efter att utlåtande inhämtats av Utdelningsstiftelsen för 

Svenska kulturfonden sr, Svenska folkpartiet i Finland rp och Svenska litteratursällskapet i 

Finland rf och om förslaget biträds av minst 2/3 av alla styrelsemedlemmar.  

Stadgeändringen skall fastställas av Patent- och registerstyrelsen.  

 
12 § Upplösning av stiftelsen  

Beslut om stiftelsens upplösning skall fattas i samma ordning som ändring av stadgarna.  

Om stiftelsen upplöser sig eller upplöses skall stiftelsens tillgångar överföras till kapitalet 

inom Svenska kulturfonden som ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland rf 

så länge denna fond existerar. Ifall nämnda fond inte längre finns skall tillgångarna tillföras 

Svenska folkpartiet i Finland r.p. att användas i överensstämmelse med det ändamål som 

anges i § 2 i stadgarna. Ifall inte heller Svenska folkpartiet i Finland r.p. existerar mera skall 

tillgångarna användas enligt styrelsens beslut och i överensstämmelse med det ändamål som 

anges i § 2 i stadgarna. 

______________________________________ 

 

 


